
Пъргавият спортно-
туристически
мотоциклет
Уповавайки се на вълнуваща и пъргава платформа, ние

създадохме многофункционалния спортно-туристически

мотоциклет Tracer 700. При такава основа бихте

очаквали да е доста специален – и е точно такъв.

С динамичен обтекател на двойните предни фарове

пъргавият Tracer 700 се забелязва веднага. Олекотеното

шаси осигурява страхотно представяне при

преодоляване на завои, а дългото му алуминиево

люлеещо се рамо и по-прецизните настройки на

окачването го правят пъргав и стабилен.

17-литровият резервоар осигурява дълъг пробег, а

защитата на горната част на тялото и изваяната двойна

седалка и ръкохватките правят Tracer 700 идеален избор

за вълнуващи преживявания.

Гъвкав и вълнуващ  спортно-

туристически модел

Вълнуващо спортно представяне и

леко управление

Достъпен среден клас

Регулируемо предно стъкло и

интегрирани предпазители за

пръстите

17-литров резервоар за гориво за

дълги преходи

Изключително съотношение

мощност/маса

Мощен въртящ момент на 689-

кубиковия двигател със сдвоени

цилиндри и кръстосан колянов вал

Компактно тръбно шаси

Олекотени лети алуминиеви колела  с

10 спици

Цифрови измервателни прибори с

изцяло LED дисплей

Двойни 282 мм предни дискове с 4-

точкови спирачни апарати

Широка гама оригинални аксесоари
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Пъргавият спортно-туристически
мотоциклет
Бъдещите спомени се създават от решенията, които вземаме днес. Представете си, че пишете

историята на живота си – и сега отваряте следващата страница.

Tracer 700 е достъпен спортно-туристически мотоциклет, създаден да Ви отвежда на вълнуващо

пътешествие всеки ден. Когато пожелаете да направите едно бързо кръгче след работа – или се

подготвяте за дълго пътуване. Този многофункционален и вълнуващ мотоциклет ще бъде с Вас в тези

бъдещи преживявания, които ще помните дълго.

Tracer 700 Ви дава възможността да създавате нова страница всеки ден. И може да промени живота

Ви, както пожелаете – независимо дали сте сами или с приятели.
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Изключителна спортно-
туристическа спецификация

За да е гарантирано, че Tracer 700 е

подготвен да се представи на най-

високо ниво в  различни спортни и

туристически условя, шасито е

оборудвано с множество ексклузивни

характеристики. Дългото алуминиево

люлеещо се рамо осигурява колесна

база от 1450 mm, а предната  и задната

системи на окачване са със специални

спортно- туристически настройки.

Опционално туристическо
оборудване

Yamaha разработи гама оригинални

аксесоари за Tracer 700, които да Ви

дадат възможност да персонализирате

мотоциклета си според индивидуалните

Ши нужди и туристически дейности.

Гамата включва високо предно стъкло,

което предлага по-добра защита от

вятър, както и 20-литрови меки

странични багажници и 39-литров горен

багажник.

Двойни светодиодни габарити

Оборудван с ярки светодиодни габарити,

аеродинамичният обтекател на двойните

предни фарове придава на Tracer 700

мощен и динамичен вид, който отразява

спортния му характер. Предните мигачи

са вградени в  предпазителите за

пръстите, а многофункционални LCD

прибори предоставят разнообразна

информация.

Изключително съотношение
мощност/маса

С опияняващата промяна на изходната

мощност и дълбок линеен въртящ

момент Tracer 700 е наистина

впечатляващ мотоциклет както  по

отношение на количеството, така и на

качеството на представяне. Способен

да произведе невероятни конски сили и

въртящ момент – а и е най-лекият в

класа си – спецификациите на Tracer 700

са достатъчно показателни.

Компактно и леко тръбно
шаси

Една от основните характеристики на

Tracer 700 е компактната и олекотена

основна стоманена рама, която

използва двигателят с кръстосан

колянов вал като усилваш елемент.

Този стабилен и минималистичен дизайн

включва дълго алуминиево люлеещо се

рамо за добра стабилност в  съчетание

с пъргавост и гъвкавост при

преодоляване на завои.

Създаден за дълги разстояния

С компактния си обтекател  и регулируемо

предно стъкло, както и олекотените

предпазители за пръстите, Tracer 700 Ви

осигурява добра защита на горната част

на тялото от вятър и атмосферни

условия, като същевременно

еднокорпусната двойна седалка и

ръкохватките за пътника предоставят

допълнителен комфорт. А със 17-литров

резервоар за гориво този

многофункционален спортно-

туристически мотоциклет може да

пропътува дълги разстояния, преди да се

наложи зареждане.
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Двигател

Тип на двигателя
2-цилиндъра, 4-тактов, с водно охлаждане, DOHC,
4-клапанов

Кубатура 689cc
Диаметър х ход 80.0 mm x 68.6 mm
Степен на сгъстяване 11.5 : 1
Максимална мощност 55.0kW (74.8PS) @ 9,000 rpm
Версия с ограничена мощност 35.0kW 7,500 rpm
Максимален въртящ  момент 68.0Nm (6.93kg-m) @ 6,500 rpm
Мазилна уредба Картер
Тип съединител Мокър, Многодисков
Запалителна система TCI
Стартерна система Електрическа
Трансмисия Постоянно зацепена, 6-степенна
Крайна предавка Верига
Fuel consumption 4.3l/100km
CO2 emission 100g/km

Шаси

Рама Ромбовидна
Ъгъл на вертикално отклонение 24.8º
Следа 90mm
Система на предното очакване Telescopic forks
Система на задното очакване Плаващо рамо, шарнирно окачване
Преден ход 130 mm
Заден ход 142 mm
Предна спирачка Hydraulic dual disc, Ø282 mm
Задна спирачка Hydraulic single disc, Ø245 mm
Предна гума 120/70 R17 M/C 58W (tubeless)
Задна гума 180/55 R17 M/C 73W (tubeless)

Размери

Обща дължина 2,138 mm
Обща ширина 806 mm
Обща височина 1,270 m m
Височина на седалката 835 mm
Колесна база 1,450 mm
Минимален просвет 140 mm
Мoкро тегло (включително пълен маслен и горивен
резервоар)

196 kg

Капацитет на горивен резервоар 17.0L
Капацитет на маслен резервоар 3.0L
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Винаги носете каска, предпазни средства за очите и предпазно облекло. Yamaha Ви подканва да карате

внимателно и да уважавате другите участници в движението, както и околната среда. На изображенията в

тази брошура са показани професионални мотоциклетисти, работещи в контролирана среда на затворени

частни писти. Спецификациите и външният вид на продуктите Yamaha, които са показани тук, подлежат на

промяна без предварително известие и може да се различават в зависимост от изисквания и условия. За

допълнителни подробности се консултирайте със своя представител на Yamaha.
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